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44e jaargang no. 18
Oploswedstrijd: In de begintijd mochten tweezetten niet
eens meedoen met concoursen. De Duitser Karl Bayer was
de eerste, die met
een tweezet een
concours won en
wel in 1866. Hier is
dat probleem. Oplossing: 1. Pe7
Quizvraag: Tegen
wie speelde Kasparov zijn laatste
partij als professional?
Antwoord:
Topalov.
Boekenmarkt: Zoals
u weet wordt op
zaterdag 21 mei a.s. voorafgaand aan de verenigingsavond
in het Lorentz Ondernemerscentrum aan de IJsselburcht 3
vanaf 15.30 uur een boekenmarkt georganiseerd uitsluitend
voor leden van ASV. U heeft dus de eerste keus. Laat u zich
die kans niet ontnemen. De lijst met beschikbare boeken is
inmiddels via de mail beschikbaar gesteld. Heeft u geen
mail of heeft u de lijst niet ontvangen dan kunt u deze via
uw secretaris verkrijgen. Wij hopen op een grote belangstelling niet alleen bij deze boekenmarkt maar ook bij de verenigingsavond.
Rapid: De beslissing gaat vanavond vallen in de laatste 4
ronden van de rapidcompetitie voor dit seizoen. Wie wordt
er kampioen? Otto Wilgenhof maakt de meeste kans op de
eindzege. Hij staat met 13 punten immers een vol punt voor
op nummer 2 Anne Paul Taal die 12 punten heeft. Remco de
Leeuw volgt met 11½ punt. Leon van Tol en Theo Jurrius
completeren met 10½ punt de eerste 5 op de ranglijst.
Externe competitie: In de laatste week van april stonden de
overige slotronden in de OSBO-competitie op het programma. Voor ASV kwamen nog drie teams in actie. ASV-10
ging naar Mook waar het met 5-1 ten onder ging tegen kampioen Mook-2. In Huissen versloeg ASV-5 tegenstander
Bat Zevenaar-3 met 5½-2½. Maar de slotronde van ASV-9
beschouw ik toch als de meest bijzondere van deze competitie want ASV 9 is een bijzonder team, waarschijnlijk het
oudste team in de competitie. Het veteranenteam, het zij nog
maar eens benadrukt, heeft een gemiddelde leeftijd van 81,5
jaar oud. Dat geeft een heel andere dimensie aan de discussie of oudere schakers nog wel ’s avonds willen spelen.
ASV 9 is niet alleen een voorbeeld voor de club, maar eigenlijk voor de hele schaakwereld. Het ASV-bestuur is er
trots op dat het zo’n team in de gelederen heeft. En het zijn
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niet alleen de externe wedstrijden die de oude rotten spelen.
Het zestal slaat ook maar zelden een clubavond over. Alle
reden dus om juist voor dit team de slotronde te organiseren.
Het werd een gezellige avond waarbij onder het genot van
warme en koude hapjes natuurlijk ook nog serieus werd
geschaakt. ASV-9 boekte tegen Theothorne-2 een verdienstelijk gelijkspel. In deze EP 2 van de 3 teamverslagen. Een
verhaal over de wedstrijd van ASV-10 mocht ik bij het sluiten van deze EP nog niet ontvangen.
ASV 5 herstelt zijn zelfvertrouwen. Met een 5½-2½ zege
tegen BAT 3 heeft ASV 5 het seizoen afgesloten. ASV 5
trad in de laatste ronde zonder zijn eerste twee bordspelers
aan. Maar de vervangers Paul Schoenmakers en Henk Kuiphof waren goed voor 1½ punt. Het verlies van 7-1 in de
vorige ronde voelde voor ASV 5 nog als een open wond.
Dat moest goed gemaakt worden. Henk Kuiphof had een
makkelijke avond. Van af het begin trok hij met zijn Van
Geet-opening initiatief naar zich toe. Hij kreeg veel ruimte,
maar het evenwicht werd niet gelijk verbroken. Pas toen zijn
snelle tegenstander ten onrechte een pionnetje opschoof, kon
Henk een pionnetje winnen. Hij kwam gewonnen te staan en
maakte de partij bekwaam uit. Tony Hogerhorst maakte er
2-0 van. In het middenspel won hij een pion. Maar deze pion
gaf niet de doorslag. Dat was de aanval op de Zevenaarse
koningsstelling middels een half open g-lijn. Alle stukken
van Tony stonden actief te prikken. De vijandelijke ballon
liep daarom op de 28e zet leeg. Theo kreeg een Siciliaan op
het bord. Hij kreeg druk op de koningsstelling, maar Theo
kwam er niet doorheen en zoals gewoonlijk kwam de aanvaller in moeilijkheden. Zuur was het voor Theo die in de
laatste ronde zijn eerste partij verloor! Albert Marks martelde de hele partij zijn tegenstander. Uiteindelijk verloor die
slechts een pion. Het eindspel werd door Albert niet goed
behandeld, zodat het toch nog remise werd. Tom Bentvelzen
stond in de partij steeds zeer aangenaam. Op voorstel van
zijn opponent accepteerde hij remise. Thuis gekomen en de
partij nagespeeld, zag hij hoe hij de partij had kunnen winnen. Abbes Dekker kreeg een Scandinaviër tegen zich. Nadat zijn opponent lang gerokeerd had kreeg Abbes kansen.
Abbes’ zijn greep op de stelling werd zo groot, dat zijn
tegenstander 2 pionnen voor een stuk offerde, maar dat
mocht niet baten. 4-2. In de laatste ronde debuteerde Paul
Schoenmakers in ASV 5. In het Albins-tegengambiet, een
dubieuze opening, waarin Paul over het algemeen succes
heeft, ging het deze keer wat minder. Paul moest de stelling
steeds keepen. Door een grootscheepse afruil kwam er een
dubbel toreneindspel op het bord, waarbij Paul een pion
minder had. Wellicht teleurgesteld door de definitieve degradatie bood zijn opponent remise aan. Uiteraard nam Paul
dat aan. Bijna tegelijkertijd eindigde ook de partij van Jan

Vermeer. Vanuit de opening stond hij steeds slechter. Maar
gaandeweg kwam Jan uit de Zevenaarse houdgreep en won
een onbelangrijk pionnetje. Achteraf dreigde die dame te
worden. De Zevenaarder capituleerde zodat de eindstand
5½-2½ werd. Gelukkig werd het seizoen nog wel afgesloten
met een 2e plaats. Maar toch heeft ASV 5 een dubbel gevoel.
Ergens is de promotie gemist. Met drie teams in de 2e klasse
OSBO moet ASV 5 volgend seizoen toch maar weer een
gooi naar de 1e klasse doen.
Jan Vermeer
Gedetailleerde uitslag: P. Schoenmakers - E. Bosch van
Rosenthal ½-½; J. Vermeer - J. van der Poel 1-0; A.
Marks - H. Rouwenhorst ½-½; T. van Amerongen - A.
Schachim 0-1; T. Hogerhorst - A. Arents 1-0; A. Dekker J. Schaars 1-0; T. Bentvelzen - P. Delleman ½-½; H.
Kuiphof - C. Aidarpacic 1-0. Eindstand 5½-2½

taat dat er zeker wezen mocht. Albert Marks kwam in deze
groep tot een score van 4 uit 7. Theo Koeweiden eindigde in
groep C op een uitstekende gedeelde derde plaats. Theo
leverde voor aanvang van het toernooi al een wereldprestatie
door OSBO-competitieleider Huub Blom op zijn bagagedrager naar de speelzaal te vervoeren, nadat die de bus voor
zijn neus zag wegrijden. Het was weer een gezellig en goed
georganiseerd toernooi. Ik hoop toch volgend jaar ook eens
wat spelers uit ons eerste daar achter de borden te treffen!
Het toernooi werd overigens gewonnen door de Rus Epishin
met 6 uit 7. Een prachtige gedeelde 2e plaats was er voor
Vincent Rothuis. Er waren in totaal 136 schakers. Minder
dan vorig jaar maar de concurrentie met de play-offs in de
Meesterklasse, het NK-jeugd en enkele andere (Hemelvaart)toernooien speelden de organisatie zeker parten.

Punt voor ASV-9: De slotronde in de 4e klasse E, waarin
onze senioren spelen, leek aanvankelijk meer op een feestelijke jubileumreceptie dan op een schaakwedstrijd. Men had
elkaar blijkbaar zoveel te vertellen dat het de nodige moeite
kostte om de spelers achter de borden te krijgen maar tenslotte was het dan toch zover. ASV-9 speelde een
“uit”wedstrijd tegen Theothorne-2 uit Dieren, de hekkensluiter. Piet Blees was al snel 1 Piet Blees
0
klaar. Op de 10e zet verloor hij 2 Jacob Zandbergen ½
zijn dame waardoor de situatie 3 Wim Zunnebeld 1
onhoudbaar werd. Gerrit Verbost 4 Bob Hartogh Heijs 0
1R
had een makkelijke avond. Zijn 5 Gerrit Verbost
tegenstander kwam niet opdagen. 6 Henk Kelderman ½
Dus dat was na een uur een reglementair punt. Vervolgens
moest Bob Hartogh Heijs na een moeizame strijd de koning
omleggen. De captain van Theothorne 2 begon een niet te
stuiten koningsaanval. Na pionverlies kon deze aanval niet
meer gekeerd worden. Bij Jacob Zandbergen bleef alles in
evenwicht. Wel werd wederzijds gepoogd tot een aanval te
komen zonder dat enig voordeel werd behaald. Na afruil
werd dan ook tot remise besloten. De tegenstander van Wim
Zunnebeld, invaller voor Hein van Vlerken, probeerde zich
met de Pirc-verdediging te verweren maar Wim week af en
speelde zijn eigen spel. Lange tijd ging de strijd gelijk op en
ook na afruil bleef de stand materieel gelijk. Toch zag Wim
een kans. Hij offerde een stuk voor de aanval en dat had
succes. De aanval sloeg door en Wim kon het punt incasseren al moest zijn tegenstander mat worden gezet. Henk Kelderman koos de siciliaanse verdediging. Dat hield stand
totdat hij het veld d5 prijs gaf voor een vijandelijk paard dat
niet meer kon worden verdreven. De tegenstander ondernam
toen een zware aanval op de koningsstelling. Hij won een
pion en het leverde hem bovendien een vrijpion op de c-lijn
op die ten kostte van een toren moest worden genomen.
Door verdere afruil slaagde Henk er in een vrijpion op de glijn over te houden en toen gebeurde hetzelfde. Ook hier
moest een toren promotie voorkomen. Met slechts de 2
koningen op het bord was remise toen een feit en werd de
einduitslag in deze slotronde 3-3. Henk Kelderman

Uitslagen 7e ronde en eindstanden 2e t/m 4e klasse OSBO:

Bevrijdingstoernooi: Op donderdag 5 mei was het traditionele Bevrijdingstoernooi in Wageningen weer aan bod. Vijf
ASV-ers kwamen aan de start. Barth Plomp en Ruud Wille
kwamen in de sterke A-groep niet tot aansprekende scores.
Beiden eindigden op 2 uit 7 waarbij Ruud ook nog eens een
punt cadeau kreeg vanwege het oneven aantal spelers in
deze groep. Barth deed het in ieder geval beter. Hij versloeg
in de 1e ronde nog van Steve Giddins, een FM van 2204. En
ook in de derde ronde werd een knappe winst geboekt. In
groep B viel Erika Belle met 5 uit 7 in de prijzen. Een resul-

OSBO 2e klasse D:
1 De Toren-2

2 ASV-5

3 UVS-3
4 PION-3
5 Variant
6 Tiel
7 BAT Zevenaar-3
8 Dukenburg
OSBO 3e klasse E:

1 ASV-7

2 Duiven
3 Glazenburg
4 Voorst-2
5 Elster Toren-2
6 BAT Zevenaar-4
7 Eerbeek
8 Schaakmaat-4
OSBO 4e klasse E:
1 Rheden-2
2 Duiven-2
3 Velp-2
4 SMB-7
5 Doesborgh-2

6 ASV-9

7 Westervoort-2
8 Theothorne-2

OSBO 3e klasse F:
1 ASV-6
12 29½ K
10 29½ 2 Elster Toren-1 11 28½
9 28½ 3 UVS-4
10 25
6 29
4 Ede-3
7 21
6 26½ 5 Wageningen-5 7 19½
5 26
6 Dodewaard
6 18½
5 24½ D 7 De Toren-4
3 18
4 23 D 8 Sleutelzet
0 8 D
OSBO 4e klasse D:
13 30 K 1 Bennekom-4
12 23½ K
11 28 P 2 De Cirkel-2
11 25 P
8 23
3 ASV-8
10 26½
8 23
4 Veenendaal-5 8 24
8 21½ 5 Rhenen-2
8 21½
3 16
6 Tiel-3
4 20
3 15½ 7 Dodewaard-3
3 16
2 11 D 8 Ede-5
0 9½
OSBO 4e klasse F
14 32 K 1 Mook-2
12 29½ K
11 28½ 2 SMB-8
8 19½
9 25
3 Het Kasteel-3 6 21½
8 23½ 4 ASV-10
6 17½
7 21
5 De Toren-5
5 16½
3 16 6 SMB-9
3 11
2 11½ 7 PION-5
2 10½
2 8½
11 37 K

OSBO 2e klasse D: PION-3-UVS-3 3½-4½; DukenburgTiel 3-5; ASV-5-BAT Zevenaar-3 5½-2½; Variant-De Toren-2 4-4.
OSBO 3e klasse F: UVS-4-Sleutelzet 4-2; DodewaardASV-6 ½-5½; Ede-3-Elster Toren-1 3-3; Wageningen-5-De
Toren-4 3-3.
OSBO 3e klasse E: Duiven-Elster Toren-2 3½-2½; BAT
Zevenaar-4-Schaakmaat-4 4½-1½; ASV-7-Eerbeek 4½-1½;
Glazenburg-Voorst-2 3½-2½.
OSBO 4e klasse D: Rhenen-2-Bennekom-4 2½-3½; De
Cirkel-2-Ede-5 5½-½; ASV-8-Dodewaard-3 5-1; Veenendaal-5-Tiel-3 4-2.
OSBO 4e klasse E: Doesborgh-2-SMB-7 1½-4½; Theothorne-2-ASV-9 3-3; Duiven-2-Velp-2 3-3; Westervoort-2Rheden-2 2½-3½.
OSBO 4e klasse F: Mook-2-ASV-10 5-1; Het Kasteel-3SMB-9 5-1; De Toren-5-SMB-8 3½-2½. PION-5 was vrij.
Uitslagen interne competitie 30e ronde (28 april 2005):
Jonkman-Storms 0-1; Verkooijen-Knuiman 1-0; Naasz-R.
Wille 0-1; P. Schoenmakers-Hajee ½-½; Weijsenfeld-van
Amerongen 1-0; R. v. Belle-Theissen 1-0; Ariens-Kuiphof
0-1; Manschot-Hogerhorst 0-1; Boom-Wiggerts 0-1; Verhoef-Vermeer 0-1; Rood-van der Zijden 1-0; EggingStravers ½-½; Stibbe-de Munnik 0-1.
Uitslag ASV-bekercompetitie: de Leeuw-Taal 1-0.

